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ONSOZ 

Hiristiyanl igi yayma ugruna Rab Isa Mesih'in 

ogrencileri gibi, bii^ok imanli ki§i de iistlendigi bu 

gorev i^in §ehit olmu§tur. Bazilari arenalarda 

aslanlara yem olarak verilirken, bazilarimn derileri 

yuzdiiriilmU§, firinlara atilmi§ ve bir kisrmnin ise 

ba§lari kesilmi§tir. Ancak tum bu zorluklar ne 

miijdecileri ne azizleri dogru bildikleri bu yoldan 

caydirabilmi§ ve ne de Hiristiyanllgin yayili^mi 

engelleyebilmi§tir. 

Yiice Tanri'nin kutsal sozlerini kendilerine ya§am 

biyimi edinmi§, Hiristiyanl igi yiiceltmek iyin 



herse\lor ini > * 

Mor §alito 

vo ornek 

birakip bu ugnrda feda eden Aziz 

ve Sell it Mor Cileva re is'in temiz 

vasanuni Survaniceden Ttirkeexe 

cevirmevi vararh ebrdiim. 
> mm V- 

Herkese vararh olmasini umdugum bu krtapcigin 

ha/irlanmasinda ve basilmasinda vardimlarmi 

benden esircemeven Savin Zeki Demir ve Dr. 
V. • m 

Stefan Saeu'va tesekkiir ederim. 
> • * 

Papaz Hanna AY KIRI 
Ocak. 2002 - Istanbul 
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§EHiT MOR GEVARGIS’iN 
YA§AM OYKUSU 

M. S. 303 

Mesih'in kiliseleri zamanla ijogaldik^a, iman etine- 
yen krallann da inanhlara kar§i zuliimleri §idde11 e 

artiyordu. Miijdecileri ve vaizleri tehdit edip suriik- 
leyerek §eytan ve cinlerin korkusu ile, putlarina 

sunular sunmalan i^in onlan zorluyorlardi. 

O zamanlarda Krai Davdine, §eytan tarafindan 
tahrik olunarak, kendi hukiimranligi altinda ve onun 
kotuluk ortaklari olan 4 kirala §u sozleri i9eren bir 

mektup yazdi: 
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“Kulasima bazi insanlann Eraklis ve Afolus'a de- 

gil de Yahudilerin i$kence edip kameilarla ddverek 
earmiha gerdikleri ki<i\e taptiklanni i§itiyorum. 
Size bu mektubu ya/ina amacim da bu meseleden 
ibaretur Dusiindiim ki. bu konuda birbirinuzin nk- 

« 

rini aimak tein toplanip bu olaykira karsi giicleri- 
nua birlestirmemizm eamam eeldi Sizler kudretli. 

' v. 

euelii krallar olarak emmim ki bana vardimuuzi 
esireenm eeeksiniz." 

Mektuplar dumamn her tarat'mda bulunan Krallara 

vetisir vetismez. kisa sure icinde turn krallar. balk- . » « • 
lan ile birhkte bu kraltn bulundugu tide toplandilar 

Ertesi sjiinii. Krai varolan turn iskenee aletlerinin 
w > 

hazirlamp ortava cikanlmasim emretn. Bunun ar- 
1 . * 

dmdan baku kaeanlar. bileumis kihekir. kelepeeler. 
* > 1 > 

dilleri koparan eehkler. di§ eeken kerpetenle 
bovunlara takilan ee nee Her \e akla dahi eel me- 

• * w v. 

\eeek her eesit iskenee aletleri inanon halka karsi 
kullamlmak ueere haeirlandi. 

Ve bu krai, cesaret edip de. tannlara tapmamaya 
nivetlenen birilerine rastlarsa veva isitirse. onlann • • > 
kaielerini \ ikip kafalanmn derisini yuzecegini. be- 
yinlerini eikanp gdzlerini patlaiacagini. ayaklanni 
kesip ie organlanni kopeklere yem olarak verece- 
om son ledi 



Halk korku ve §a§kinllkla bakip duruyordu. Kimse 
cesaret edip taniklik edemezdi, oyle ki i§kence 
aletleri goz online serilmi§ti. Halk korkuyla titriyor 

ve insanlar kendi kendilerine, “acaba bu i§kence 

yiikiinii ta§iyabilen olur mu?” diye dii§iinup duru- 
yorlardi. O giinden itibaren 3 ay kadar bir sure hi^ 
kimse Hiristiyan oldugunu soylemeye dahi cesaret 
edemedi. 

Ancak bu ger9egin hizmet^isinin nuru gokten yere 

kadar parladi. Kapadokya yoresinde yargi9 dere- 

cesinde hizmet goren ve bu gorevini bitirip 90k 
servet topladiktan sonra, Krai Davdine’nin yanina 

komutan kademesinde 9ali§mak amaci ile geldi. 
Orada Mesih'e hakaret edildigini, cinler ve putlara 
tapimldigim goriince, topladigi biitiin servetini, altin 
giimu§ ve para neyi varsa fakir ve muhta9lara 

dagitip tek bir giysi ile Krai Davdine nin kar§isina 
9ikti. 

Ve yiiksek bir haykiri§la, “Ben Hiristiyamm! Senin 

tehditlerin sonu9 vermeyecek, sen ve yanda^larin 

maglup olacak tanrilarm utanacaklar ve yeri - gogii 
yaratmayan bu tanrdar yer yiiziinden yok edile- 
ceklerdir. Ben yanliz tek ve ger9ek Allah, biricik 
Oglu ve Kutsal Ruhu’na ve boliinmeyen tek tanri- 

liga iman eder ve bunu ikrar ederim" dedi. 
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Krai ona bakarak $byle dedi: "Sapittin mi ey zarif 
ve gururlu Gevargis? Bana basit birisiynii§ gibi 
hakaret ettin. Tanrilara itaat et ve onlara tapin. 
Bilmez misin ki onlara kar§i cesaret gosterenleri 

affetmezler. Gel, yakla§ ve onlara sunu takdim et 
ve bit ki, Afolu gdgii ayti, Areklis ise, yerin te- 
mellerini kurdu. Sirafiyun ve Fisidun denizi bagladi 

ki simrlari geymesin. Yaliudilerin i§kence ve kam- 
yilarla ddvdiikleri ve yanmha gerdikleri Mesih deni- 
len zat ise bu soylediklerimden birini dahi ger- 
yekle^tiremedi." 

Magentiyus Aristutlis ona bakarak, adim ve nere- 

den geldigini sordu. Mutlu Aziz, "Halk arasinda 
Gevargis dive yagrilan Hiristiyanim” dive cevap 
verdi. 

Krai Aziz Gevargis'e yakla§ip, "kotii i§keneelerle 
oldiiriilmek istemiyorsan tanrilara sunu sunma- 
lisin" dedi. Gevargis ona; "(^ekil pis §eytan! Sen 

bana tuzaksin" cevabini verir vermez. Krai Ge- 

vargis'i agaca asmalan ve viicudunu demir tarakla 

taramalari iyin adamlarina emir verdi. 

Kotii Krai, azizin 
yere dokuldiigiinii 
i§ini tarn bitirsin 
tereden uylarinda 

paryalarintn dagildigim, kaninin 
cordiiiju yetmemis eibi, onun 

diye, onu yere atmalarini. tes- 
uzun yiviler. yanlannda uzun 
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siriklar olan ve degirmen gibi donen ^ark yap- 

malarim emretti. Yukaridan kili9 gibi goriiniiyordu, 
a§agida keskin di§leri ve siriklan vardi. 

Krai, adamlanna Aziz Gevargis’i o parkin uzerine 
koymalanni emretti. Aziz Gevargis 9arkin yanina 

yakla§tiginda once kendi kendine korku ile titre- 
yerek bu i§kencelerden kurtulamayacagim du§iin- 
dii, fakat hemen pi§manlik duyarak kendi kendine 
ni9in boyle bir korkuya kapildigim dii§undu. Oyle 
ki, kendisine dii§en hisseyi anlamaliydi. Birden 
Rab Mesih'in iki hirsizin ortasinda 9armiha geril- 

digi aklina geldi. Sonra biiyiik bir sevin9le 9arkin 

yanina ko§arak gitti ve, “Ey Rab Mesih senin 

ellerine canimi teslim ediyorum” dedi. Ve biiyiik 
bir aci i9inde 9arkin di§leri ve 9elik sinklarm ara- 
sina kapandi organlan kesildi, viicudu on papaya 
boliindii. 

Krai Davdine ile beraber Misir krali, Karkulya'li 
krai ve Magentiyus Aristitlus seslerini kaldirarak, 

halka kar§i; “Afol’u, Eraklis ve di§i tanr^alar 

arasinda Efes tanr^asi Artemis'ten ba§ka tanrilar 
olmadigini bilmiyor musunuz? Bu Gevargisin 
Allah’i hani nerede? O ki, Yahudiler onunla alay 
ederek i§kence ile Kudiis §ehrinde O’nu 9armiha 

gerdiler. Neden dostu ve sevgilisi Gevargis'i 

elimizden kurtarmadi?" diye sordular. 
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Krai, dalia sonra onun kuyuya atilmasini emretti. 

Saat on sularinda, kahvalti esnasinda, biiyiik bir 

deh§et ya§andi, oyle ki daglar yikdmaya ba§laddar 

ve Rab Mesih goksel arabanin iistiinde goriindii, 

meleklerin ordusu kuyunun iizerinde duruyordu. 

Rab Mesih’in, melek Cebrail’le konu§tugunu ve 

ona §u sozleri soyledigini i§ittiler; “sana ahdimi 

sdyliiyorum, bu kuyuya in ve kulum Gevargis’i 

oradan getir. (^iinkii bu i§kencelerden kurtulamam 

diye dii§iinmii§tii. i§te §imdi bana iman ve ikrar 

etsinler ve bilsinler ki, Ibrahim'in, ishak’in ve 

Yakup'un Allah'i benim.” 

Aziz Gevargis kuyudan 9ikarken Rab onun elinden 

tutarak §oyle dedi: “Ilk insani yaratan bu eldir ve 

bu el seni de yaratti.” Ve Rab onun yiizune 

iifleyerek Kutsal Rub’la doldurdu ve ona Krai 

Davdine'yi ve yaninda bulunanlarla, biitiin krallan 

utandirmasi iyin onlarin yanina gitmesini soyledi. 

Bunlari soyledikten sonra biiyiik izzetle yiiceldi. 

Mutlu Gevargis krallan putlarm evinde gordii. 

Kralin kar§isinda durup ona, “Beni taniyor musun 

Krai Davdine?” diye sordu. Krai ona bakip kirn 

oldugunu sordu. Mutlu Aziz ona, kendisinin yarkta 

par^alanan Gevargis oldugunu soyledi ve §oyle 

devam etti, “Mesih’i n^in tahkir ettin, i§te gorii- 
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yorsun O, beni oliimden diriltti.’’ Krai ona bakarak 

bunun, onun ruhu oldugunu dii§iindii. Magnetis ise 

“ona benziyor" dedi. Aziz, “ger^ekten de, kuyuya 
attiginiz Gevargis benim” diyerek kar§ilik verdi. 

Antuninos Estratelis, Aziz Gevargis'in oltimden 
dirildigini goriince, o ve onunla beraber olanlann 
hepsi tek Allah’a iman ettiler. 

Krai Davdine, halkin 90gunun Allah’a iman ettigini 

goriince, §ehrin di§mda hepsinin on papaya 

ayrdarak oldiiriilmeleri emrini verdi. Bu ki§iler, 
tamkliklarim, §ahadetlerini iyi bir inan9 ve imanla 
tamamladilar. §eytan, Kralin ytiregine girerek, 
Aziz Gevargis’i nasd helak edecegini dii§iinene 
kadar Aziz’in ceza evine atdmasim, ayaklarina 
9elikten bir ayakkabi hazirlanmasim, i9ine 9iviler 

konulmasim ve ona giydirilmesini emretti. 

Bu emirler hemen uygulandi. ^iviler ayaklarim 

yaralayip, kanatti, oyle ki kisa zamanda viicudunu 
ta§iyamaz hale gelmi§ti. Buna ragmen yava§, 
yava§ yiiriiyerek ceza evinin bulundugu §ehre 

vardi. Kotii krai onu o halde goriince giilerek; 
“neden ko§muyorsun Gevargis, sana dii§en payi 

iyi bil. Neden kaygdaniyor ve sikiliyorsun? Bil ki. 

Rabbin 9armiha gerildi’’ dedi. Aziz dua edip, ' Ey 

Rabbim beni birakma, benden uzakla§ma” dedi. O 
anda Rabbin meleklerinin ba§kam melek Mihayel 
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elindeki kabindan varalarinm iizerine vaci ddker 
• * Km. 

ddkmez varalan ivilesti. Yaralari ivilesmis olarak 
• r > • > > 

gelip kralin karsismda kalkarak tannlann isimlerini 

bana oku dedi. Qiinkii sen bana. Afol'u gdgii act 1 

dedin. atna bu gdriinenlerden hie birini yapniadi. 

Heraklis yerin esas ve tentellerini kurdu ve Ami 

gdgii serdi dedin. ama bunlardan Hie birini yap- 

madilar ve yapamazlar. Ciinkii bos putlardir. Ama 

bu siiriiden seceeecim eok kuzulanm var ve Rab- 
> C > 

bimin acilina cirdirmem eerektir. 

Bunlardan hancisi eleilerin bast Simon Petrustur? 
w > y 

Srativun hirsizlarin baskam mi. seeilmis Samuel 

peygamber mi. yoksa azgin Tektun mu? Chide kirk 

yil milieu yoneten ve Israil halkina yemek veren 

Musa mi. yoksa sapik Heraklis mi? Sdyle bana 

bunlardan hancisini kendine seeivorsuri1 Sehitlerin 

ve ikrar edenlerin sevsi ve bilceliklerini mi. voksa 

putlarm diismanlik ve savaslarun mi? 

Mervem. insanlicimizla Allahi dosurdu. izbil. 
• W V- 

Allah'in peygamberlerini dldiirdii. Salite tannlann 

hepsinin deli oldugunu ve onlarda einler bulundu- 

cunu. onlardan hiebir favda celmedicim bak da cor. 
C > • Vr C w. 

Ama §eytan krah vine tahrik etti ve krai, azizin 

kama ve hancerlerle dldiiriilmesini istedi. O esnada 
> 

krai Macnistus ondan bir dilekte bulunaeacini ve 

ecer bunu verine cetirebilirse Allab.'a iman ede- 
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cegini soyledi. istegini de §u sozlerle dile getirdi: 
“Istegim §udur; burada krallann on dort tane 
toplanti odasi vardir ve bu odalann i^inde de 

direkler bulunur. Bu agai^lardan bazilan meyve 

verir, bazilari meyve vermezler. §ayet meyve 
vermeyenleri tekrar ye§ertip, meyva verdirirsen ve 
meyva verenleri de meyvesiz ye§ertirsen, senin 
Allah’ina iman edecegim.” 

Mutlu Aziz, ona, “Allah'in yamnda bu §eyler zor 
i§ler degildir. Yalmz §unu biJ ki senin i9in degil, 

ancak inananlar ^in Allah "a yalvarip dua ede¬ 
cegim" dedi ve sonra duaya ba§ladi. Huzunlii ve 

kink bir yiirekle Allah "a yalvardi. Kendisi daha 
duada iken, hava sertle§ti, yer sarsildi, orada 
bulunanlarda buyiik bir korku oldu, §im§ekler 9akti 
ve o on dort divandaki aga9lar, filizlenip yaprak 
verdiler, meyve verenler meyvesiz, meyve ver- 

meyenler ise, meyve verdiler. 

Krai Davdine bunu goriince; “Tann Afolu sen ne 
biiyuksiin, kuru aga9larda dahi giiciinii gosteri- 

yorsun. Giine§, ay ve yetmi§ iki tanrinin hakki i9in, 
ey Gevargis kurtulu§un yok” dedi ve onu ceza 

evine atti. 

Krai Tarakline, krai Davdine’ye kendisinin Ge- 

vargis'ten bir mucize yapmasmi istedigini soyledi. 

Bunun uzerine Gevargis ceza evinden kralin huzu- 
15 



runa getirildi. Krai ona oralarda kayadan oyulmu§ 

bir gukur oldugunu ve bu gukurun i^indeki gomiilu 

cesetlerin sayisini bilmedigini, §ayet gergekten 

Allah onu duyuyorsa, dua edip bu oliilerin diril- 

mesini saglamasini, bunun kar§iliginda da kendi- 

sinin Allah’a iman edecegini sdyledi. 

Gevargis oradaki kemiklerin yanina getirilmesini 

istedi. Krai gidip gukuru agtiginda, kemiklerin 

goktan toprak olmu§ olduklanni farketti. Gevargis 

topragin toplanmasini ve kendisine getirilmesini 

istedi. Mutlu Aziz o topragi eline aldiktan sonra, 

Rab’bin online sunup gozlerini Rabbine dogru 

gevirerek §unlan soyledi: “Her §eyi tutan ve her 

§eye kadir olan, galibiyet ve nurla ku§annn§ Rab! 

Sana yalvanyorum, yaratan ve umut olan krallarin 

krali Isa Mesih, bu istegimi yerine getirmeni 

diliyorum ki, bu kotiiliik i§leyen adamlara, krai 

Davdine'ye ve yamnda bulunan yetmi§ krala senin 

tek Allah oldugunu gostereyim. Sen ki daglari 

terazi ile olgtiin ve tepeleri teraziye koydun ve 

Kizil Nehri'ni kuruttun. Ve i§aretinle diinyalari 

kurdun, ninietinle alemleri yarattin. §imdi ey Rab 

Allah, sevgili oglunun kamyla kurtardigin milletine 

ve siiriine bak, onlari kotiilerin eline birakma, oyle 

ki Sen herkese aciyorsun. Amin.’’ Mutlu Aziz 

duasini bitirdikten sonra, halk hep bir agizdan 

“Amin” diyerek onun duasina katildi. 
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Aniden bir heyecan, bir karga§a oldu. Korku verici 

§im§ekler yakti ve o topragin bulundugu yeri par- 
latti ve o toprakta gdmiilii olanlann hepsi dirilip 
canlandilar. Kadin erkek ve ^ocuklardan olu§an iki 

yiiz canli beden oldular. Krai ve yamndakiler hiybir 

zaman vuku bulmasina ihtimal veremedikleri bu 
olanlari goriince, dirilenlerden birinin yanina yak- 

la§arak; “adin nedir?” diye sordular. O dirilen ki§i 

onlara cevap vererek, “adim Yubol'dur" dedi. Krai 
ona, "ne zaman oldiinuz" diye sordu. Yubol yak- 

la§ik olarak iki yiiz yil once oldiiklerini ve cehen- 
nemde olduklanni soyledi. Krai ona Mesih'e mi, 
yoksa Afolu’na mi taptiklanm sordu. Yubol ise 

krala, Mesih’i tanimadiklarim ve putlara tapindik- 
larim, fakat oldiikten sonra melekler tarafindan 

ate§e gdtiirulduklerini ve §imdiye kadar da orada 
olduklarim ve pazar giinunun kendileri i^in rahatlik 
giinii oldugunu, kendilerinin pazar guniinii tutma- 
diklarim soyledi. 

Sonra o dirilenler korku i^nde Gevargis'e bakarak 

ve yiiksek bir sesle, “Ey Rab Isa Mesih'in kulu, 

bize merhamet et, oyle ki cehennem ate§ine 
atilnn§tik, §imdi bize Rab Mesih'in muhriinii ver, 

giinkii senin dualarmla dirildik, ve o i§kenceden 
kurtulduk, bizi vaftiz et ki, bir daha o korkumj yere 

gitmeyelim. Mutlu Aziz, bakti ki tarn yiirekten 
iman ettiler, onlan vaftiz etmege karar verdi. Su 
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istedi fakat kimse ona su vermedi. O da bunun 

iizerine yen de§erek, oradan fi§kiran suyla onlan 

Baba, Ogul, ve Kutsal Rub adina vaftiz etti. 

Duasini bitirdikten sonra da onlara, Rab Isa Me- 

sih’in ismiyle cennete gidin dedi. Ve derhal hepsi 

kayboldular onlari bir daha goren kimse olmadi. 

Sonra Krai diger krallara; "ben size sihirbazdir 

demedim mi? Goriiyorsunuz ki onlari §eytanlarm 

§eklinde kar§innza yikardi.” Aziz ona, “ben dliileri 

dirilttim” diye kansilik verdi. Krai, "ben bu Ga- 

lile’lilerin reisini nasil helak edecegimi biliyorum - 

ve bizmetyilerini yagirarak onlara- bana dul bir 

kadin bulun Gevargis'i yanina hapsedin ki, onu 

taniyanlara rezil olsun ve onu yok etmenin yolunu 

bulana kadar orada kalsin" dedi. Mutlu aziz o dul 

kadimn evine gdtiiruldu. Orada dul kadina aciktigim 

ve kendisine ekmek verip veremeyecegini, evde 

ekmek yok cevabim alinca da, ona hangi putlara 

tapindigim sordu. Kadm, Afolun’a diye cevap ve- 

rince de, “oyleyse neden evinde ekmek yok" diye 

sordu. Bunun iizerine kadm kendi kendine dii§u- 

nerek en iyisi kom§ulardan ekmek alip onun dniine 

koyayim dedi. 

Dul kadin kom§ulanna giderken, Mutlu Aziz evin 

ortasinda bulunan direge yaslanarak dua etmege 

ba§ladi. Direk derhal agaca donii§up filizlenip ye- 
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§erdi, kok saldi ve darm a§ti, dallan on be§ metre 

yukseldi. i§te o anda melek Mihail ona goriiniip, 

ona hazir yemek verdi, Aziz yemegini yiyip, §iikiir 
duasini yaptigi sirada dul kadin eve girdi. Evin 
ortasinda bulunan kuru aga£ direginin ye^erip dal- 
lar verdigini, dallarinm da damdan di§ari fikip on 
be§ metre yiikseldigini ve sofranm donatildigim 

goriince, korkusundan Gevargis’in ayaklarina ka- 
panarak yiiksek sesle bagirip, “Hiristiyanlann 

Allah’ 1 bedende evime indi” dedi. 

Aziz Gevargis, dul kadini yerden kaldirarak ona, 

“senin dii§iindugun gibi ben Hiristiyanlann Allah 1 
degilim, ancak ben Isa Mesih’in kuluyum" dedi. 
Kadin ona, “efendini eger miisaade edersen ben 
kulun konu§mak istiyorum, benim sagir, dilsiz, kor 

ve fel^li bir oglum var. Efendim! Eger oglum senin 
dualarinla iyile§irse, ben de senin inandigin Allah'a 
iman edecegim.” Mutlu Aziz ona, oglunu ken- 

disinin yanina getirmesini soyledi. Dul kadin bunu 
hemen yerine getirdi. Gevargis ^ocugun yiiziine, 
"Rab Isa Mesih seni iyile§tirsin" diyerek iitler 

iiflemez, ^ocugun gozlerinden kabuklar dii§tii ve 

gozleri derhal a^ildi. (^ocugun annesi kulaklan da 

a^ilsin, ayaklari ile de yiirusiin dedi. Aziz ona 

§imdilik bu yeter, birak onu ben fagirmcaya kadar, 

o zaman kulaklari ile duyacak ve ayaklari ile 
yiiriiyecek ve yamma gelecek ve bana soz hiz- 
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metyisi olacak dedi. Kadin bunun uzerine sustu ve 

bir daha konu§maya cesaret etmedi. (^iinkii azizin 

yiiziinden nur parliyordu, sanki bir melek yiizii gibi 

idi. Ertesi giinii, krai Davdine ve yanindaki arka- 

da§lari olan yetmi§ krai, damdan on be$ metre 

yiiksege yikan agacin dallarim goriince hayretle 

“Galile’lilerden biri orada oturuyor” deyip, onun 

ardina birini gonderdiler. Kisa bir siire sonra aziz 

kralin huzuruna getirildi. Aziz yolda gelirken Mez- 

murlar okuyarak; “ya Rab benden uzakla§ma. 

Allah'im. Allah'im bana yardim etmen iyin yammda 

k a 1'' di voi d u. 

Kralin huzurunda iken, krai Magnetiyus, krai 

Davdine’ya, "Bn Hiristiyan milled nefsine yok 

aciyor, onu giizel sozlerle ikna edelim, i§te ancak o 

zaman bizim fikrimize uyar" dedi. Krai geryegin 

ugruna kendini feda eden Aziz Gevargis'e, “Evet, 

gtine§, galibiyet ve biitiin tanrilann hakki iyin. eger 

beni dinlersen, tanrilara taparsan, sana yok mal 

verecegim. kralligimda seni ikinci adam yapacagim 

ve ben oldiikten sonra tahtimin uzerine seni otur- 

tacagim, kralligin tacini senin ba§ina takacagnn" 

dedi. Aziz ise ona. “§imdi iyi soyliiyorsun, neden 

onceden beri bunu dile getirmedin, bu yedi yildir 

i§kence ve azap yekiyorum, bu i§kencenin ve 

hakaretin hakkini nereden alacagim” diye kar§ilik 

verdi. Krai ona, “Sana kar§i yaptigim biitiin giinah- 
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larimi bagi§la ve §una inan ki benden sonra hiikiim- 
ranlik siirdiireceksin" dedi. Aziz ona, “Tanrilarin 
nerede? Gidip onlara sunu sunayim” deyince krai 

90k sevindi, ve tellali ^agirip ona biitiin halkin i$it- 

mesi i^in 91k herkese duyur ve de ki, “gelin Galile- 
li'nin sirrini goriin, bugiin tanrilara sunu sunacak.” 

O dul kadin tellalin sesini duyunca hemen 90CU- 

gunu omzuna alip Gevargis’in yanina ko§arak yiik- 
sek sesle ona, “korlerin gozlerini a^tin, felglileri 

yuriittun, ciizamlilari temiz kildin, cinleri kovdun, 
hastalan iyile§tirdin, §imdi kalkip Tanri Afolu ya 

sunu mu sunacaksin?” diye bagirdi. Aziz Gevargis 
ona dogru bakti. O baki§i dul kadini 90k korkuttu. 
Aziz, dul kadina, “oglunu kollarindan yere birak " 
dedi, o da oglunu birakti. Mutlu Aziz 90cuga kalkip 
yanina gelmesini ve kendisinin soz hizmetyisi 
olmasim soyledi. (^ocuk hemen kalkip yanina ko§tu 

ve ona secde etti. 

Aziz, biitiin halkin oniinde 90cuga, “sana soylii- 

yorum, kalk git §u mabede gir ve Afolu’na acele 
di§ari 9ikmasim, di§arida Allah'in kulunun ken- 
disini bekledigini soyle.” Qocuk i9eri girip puta; 
“Sana soyliiyorum ey sagir ve bir i§e yaramayan 
alet, di§an 91k! Ya§ayan Allah’in kulu seni bek- 

liyor’’ der demez, o putun i9indeki cin, yiiksek bir 

sesle; “Aman senden ey Nasirah, herkesi yanina 
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yektin. §imdi de kulun olan Gevargis'i uzerime 

saldirdin" dedi. Aziz ona. “Kafirlerin tannsi sen 
niisin?” diye sordu. Putun iyindeki cin, “Hayir ben 
kafirlerin tannsi degilim, fakat §eytan’in ba§ 
komutaniynn" diye karsilik verdi. Gevargis ona, 

"Neden insanlari ya§ayan tek Allah'in yolundan 
saptinp aldatiyorsun?" diye sordu. Cin, "onlar da 

benimle eehennem atesine gitsinler dive" karsi- 
hgmi verdi. Sonra devam ederek "ve eger giiciim 
vetebilseydi seni de saptinp aldatacaktnn" dedi. 
Mutlu Aziz'in ona, "gel ve sonsuz yerini gor" de- 
mesi ile birlikte yer kazinip, biiyiik bir yukur ayildi. 
Aziz ona. "gel ve buraya in ve iskence giiniin 

gelinceve kadar burada kal" dedikten sonra ve cin 
W •> 

oraya girer girmez, o yen kapatip miihiirledi. 

Mabede girip Zus ve Heraklis'in putlanni kirip 
ddktii ve yiiksek bir sesle. "Kayin olii putlar, ben 
isa Mesih'in kuluMim" dive bagirdi. Giinahin 

hizmetyileri azizin bu vaptiklarini gdriince. onu 
yakalayip bagladilar ve kralin huzuruna getirip. 
olup bitenleri. putlara hakaret ettigini krala anlat- 

tilar. Krai ona, "Haiti Tann Afolun'a sunu suna- 
cagina sdz vennistin?" Aziz ona. saptiran ve alda- 
tan tannlann kendisine tann olamayacaklanni. put- 
lann kendisinin vanina getirilmesini. aksi takdirde 
Hiristiyanlarin azametini ak§ama kadar onlara yer- 
de birakinavaeagim sdvledi. Krai ona Afolun'a su- 



nu sunacagina dair soz vermiij oldugunu ve bunu 
yerine getirmesi gerektigini soylemesi iizerine 
Aziz, putlann kendisinin yanina getirilmesini iste- 
yerek, “senin huzurunda onlara sunu sunacagim" 
diye cevap verdi. Krai ona kendisinin hizmety'i- 
lerden putlari sag olarak yer altindaki dipsiz ^ukura 
g6mmii§ oldugunu duydugunu, kendisini aldata- 
mayacagim soyledi. Krai azizin kendisi ile alay 
ettigini goriince, onun tekrar ceza evine atilmasi 
emrini verip, onu nasil bir yontemle yok edecegi 
du§iincesine daldi. 

Krai olup biten her §eyi kral^eye anlatip, krali^e- 
nin, “Bu ya§ayan Allah'in kulundan uzak dur, birak 
nereye giderse gitsin" §eklindeki sozlerini i§itince 
biraz kederlenerek ve biraz da tepki gostererek 
krali9eye, “Aldanma ey kral^e Aleksandra, bu 
Hiristiyanlarin aldaticiligina sen de dii§me, putlara 
tapmayincaya kadar onlarin eliniden kurtulu§lari 
yoktur" dedi. Kral^enin, “Seni 9irkin kan doken 
ve herkesten daha munafik pis adam, eger et ve 
kan yemek istiyorsan, atan olan §eytan'la payini 
al” sozlerini i§itince de, ofkelenerek kraligenin 
sa9indan asilip bedeninin 9elik tarakla taranmasi 
emrini verdi. i§kence esnasinda, kraii9e goge ba- 
karak, “Senin oniinde giinah i§ledigim i9in beni 
bagi^la, bana merhamet et ey Hiristiyanlarin umu- 
du Rab Allah” dedi. Krai, Gevargis in getirilmesini 
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buyurdu, geldiginde Kraliye ona bakarak, “Ey Me- 

sih'in kahramam bana vaftizin muhriinii ver beni 

vaftiz et ki, Rab Mesih’in agilina girebileyim" dedi. 

Gevargis ona, “Hit; korkma ve endi§elenme. kendi 

goz ya§larinla vaftiz olup temizlenme §ansin var, 

hatta vaftiz oldun” diye kar§ilik verdi. Daha sonra 

lanetli Krai, kraliyeyi indirip viicudu kuruyuncaya 

kadar damarlarindan kan akitarak i§kence etme- 

lerini buvurdu. 

Bir giin sonra, krai tahtina oturup kraliyet kitabina 

§oyle yazdirdi: "Biitiin diinyamn krallan ve hazir 

bulunan balk, Kraliye Aleksandra putlari birakip 

yahudilerin Kudus’te yarnuha gerdikleri Mesih’e 

iman ettigi iyin, onun kanindan bo§andun." 0 
saatte de onun idam kararini verdi. Kralice, Me- 

sih'in tacini aimak iyin idam kararimn uygulanacagi 

yere dogru yiirurken, yolun ortasinda durup yiiksek 

sesle, "Ey Rab isa Mesih. bak senin ismin iyin 

sarayimdan yikiyorum, kapilarimi kapatmadim, sen 

de kapilarim ben kulunun yiiziine kapatma" diye 

yakardi. Bu sozlerini tamamladiktan sonra ba§im 

egdi ve cellat tarafindan ba§i kiliyla kesildi. Ruhunu 

teslim ettigi ve tact kabul ettigi o gun nisan aytntn 
O’ O’ ^ 

sekizi idi, onun am bereket iyin olsun, amin. 

Krai, daha sonra Aziz Gevargis'i yagirarak ona: 

"Kraliyeyi bile aldattin ve bu ya§ann terk etti. §unu 
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bil ki, artik senin sihirbazligina tahammiil edemiyo- 

rum. Bundan boyle artik senin isteklerini sana 

verecegim, yiiksek sesle herkesin oniinde bagira- 

rak, Hiristiyanlann sirda§i 50k i§kencelerden sonra 
tanrilara sunu sunmak istemedi, bundan dolayi se¬ 
nin hakkinda idamla yargilanma karari veriyorum.” 

"Ey Krallar! Bilmeniz gerekiyor ki, bu adam kendi 
kendine oliim cezasi istedi. Bu yedi yil zarfinda ne 
ettimse tanrilara itaat edip sunu sunmadi, ben de 

kili^la oldiiriilmesini emrediyorum. Ba§kalarina 
ibret olsun ki, kimse cesaret edip tanrilara hakaret 
etmesin " dedi. Sonra Romalilar onu yakalayip 
§ehrin di§ina gotiirdiiler, kral^enin ta^landinldigi 
yerde onu ta9landirsinlar diye emretti. Sonra Aziz 
Gevargis onu gotiirenlerden ricada bulunup, “bana 

biraz zaman verin de dua edeyim ve onun ugruna 

oldiirulecegim Allah’a yalvanp bana ve bana ben- 
zeyen biitiin giinahkarlar i^in nimetini versin " dedi. 
Romalilar ona dua etmesi i^in izin verdiler. Mutlu 
Aziz gozlerini goge dikerek §oyle dua etmege ve 
dilemege ba§ladi: “Rab Allah beni dinle, yiinkii 

burada benim bedenimi isteyenler 9oktur ve benim 
bedenim ve kemiklerim herkese yetmiyor. Ya Rab, 

bu istegimi bana ver, her kim ki sikintida, korkuda, 

veya riiyada korkarsa ve benim ismimi anarsa, 

onun ^in en iyisi olsun. Ve kotii goruntiiler ondan 
ge9sinler, ya Rab, kim yargi ve korkuda olup da, 
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beni anarsa ona yardimci ol, korkusundan ve 

mahkemesinden ba§arili <jiksin, ya Rab bu nimeti 

bana ver, ne zaman bulutlar inip, ve insanlar 

yorelerinde beni andiklannda o yorelerde dolu veya 

bogucu sicaklik olmasin. Ve kini ki, benim giinumii 

anarsa ve giiniinide ayin icra ederse, adaklar 

adarsa, onun evinde kotiiluk olmasin, o evden kor, 

dilsiz, felyli dogmasin ve o evde ya§ayanlarm 

giinahlarim anma, yiinkii merhametli ve af edici 

Allah’sin, ten ve kan olduklanni hatirla, ismin iyin 

merhamet et.” 

O esnada gokyiiziinden Rab onunla konu§arak 

§unlari soyledi: “Gel ey ^ali^kan ve gayretli i§£i, 

gel cennet bahfesine ve sonsuz ya§ama gir, gel 

rahat olan mekanlarda istirahat et. Qiinkii benden 

diledigin nimeti veriyorum, §unu bil ki, stkintida 

olan kimse, ismimi ve senin ismini imanla anarsa, 

biitiin sikinti ve belalardan kurtulacak ve giinahlan 

anilmayacak, ytinkii ben tovbe eden giinahkarlarin 

Allah'iyim.” 

Kisa bir sezsizlikten sonra Aziz duasina §u §ekil- 

de devam etti: “Rab Isa Mesih, krallarin Krali. turn 

evrenin sahibi! Peygamber Eliya'mn giinlerinde 

gonderdigin ate§i gonder, o ki, elli ki§inin reisi ve 

beraberindeki elli ki§iyi de helak etmi§ti, bu krallari 
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da lielak etsin. (^iinkii ne sana ne de araciligimla 
yaptigin mucizelerine inandilar.” 

O saatte §im§ekler ?akip, ate§ gibi gokten indiler 
ve o yetmi§ Krali yok ettiler. Krallardan kurtulan 
da olmadi. Mutlu Aziz goge bakarak, Rab Mesih'in 

ha^ i§aretini yuziine 5ekerek, iyi bir imanla kiliyla 

ta9lanarak kendisine hazirlanmi§ odaya gitti. Ora- 
da bulunanlardan 90gu §im§egin korkusundan 
oldiiler, kalanlann hepsi Allah'a iman ettiler. 

Aziz GEVARGIS 23 Nisan 303 yilinda Cuma 
giinii kih^la kafasi kesilerek Hiristiyanlik ugruna 

§ehit oldu, anmasi nimet ve bereket i9in olsun. 

Bu ya§am hikayesini kaleme alan onun hizmet^isi 

ben Fusdidistus, ba§langi9tan sona kadar onunla 
beraber idim. Rab Mesih’e hamd ve §iikurler olsun, 
biz giinahkarlara her iki alemde merhamet, Mer- 

yem Ana'nin, Aziz Gevargis'in ve turn Azizlerin 

dualanyla olsun, AMIN.... 
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AZIZ MOR §ALiTO’NUN 
YA§AM OYKUSU 

M. S. 4. ASIR 

Biitiin iyilikler ve veriler sendendir ve senin 
di$inda hi^ kimse bir iyilik kazanamaz. Tann'nin 
Oglu, her iyilik sendendir, ve biitiin giizel dilekleri 

zengin hazinenden sen verip kabul edensin. 

iyi ve merhametli olan ey Rab, 90cuklugundan 

ya§liligina kadar senin baginda gayretle 9ali§an 
Mor §ALiTO’yu ovmek i9in bana yardnn et. 
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Merhametin, bu se§ilmi§ ve giizellikler dolu Mor 

§alito’yu se^mi^tir. Senden Ya Rab dilerim ki, 

bana yardim edip §u Azizin hayat hikayesini inanii 

dinleyenlere anlatayim. 

Aziz Mor Evgin’in ogrencilerinden biri olan ve 

Misir Aleksandriya’smda dogan Mor §alito, put- 

perest bir ailenin gocuguydu. O donemde hUkiim- 

ranlik siiren Krai Kostantinos, halkinin Rab isa 

Mesih'e iman etmesini ve hagina secde kilmalanni 

temenni ediyordu. Bu arada putperestlerin surgiin 

edilmesi yoniinde karar vermi§ti. Bu surgiin haberi 

Mor §alito’nun ailesine ula§inca, Mor §alito da 

ailesini birakip onlarin putperest inan^larini inkar 

ederek Hiristiyanlik inancina yonelerek vaftiz olup 

ruhu sevindi. 

Filozoflann siki egitimi altinda egitim goren Aziz 

Mor §alito vaftiz oldugu zaman on be§ ya§inda idi, 

Kutsal Ruh onun vaftizinden hemen sonra iizerine 

indi ve onu putperestligin aldaticiligi ve karan- 

ligindan kurtararak ilahi bilgilerle doldurdu. 

O giinden itibaren kutsal kitaplari okuyup ara§- 

tirmaya ba§layarak, kendi kendine gizli ilahi sirlan 

duyuruyordu, yinni ya§ina geldiginde kbyiinu terk 

ederek biiyuk Aleksandriya ilinde bulunan Ka- 

dasetli Patrik Athanasiyos’un yanina gitti. 
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Oradan Aleksandriva’da bulunan manastirlardan 
birine ogrenci tayin edildi. Inziva ve ibadete £eki- 

lerek, kutsal kitaplarla ilgilenmeye ba§ladi. Gece 

giindiizii dua ve oru9la ge9irerek, dogruluk i9in 9'ali- 

§an Aziz Mor §alito, Ariyus9ulann Hiristiyanlara 
yonelik siirgiin, baski ve hakaretleri ba§ladigi do- 

nemlerde yirmi be§ ya§inda idi. 

Papa ve Patrik Athanasiyos'un surgiin edilmesin- 

den sonra, Hiristiyanlar hiiziin ve darlik i9inde 

yoneticisiz kaldilar. Boylece artik onlara destek 

olacak kimse kalmami§ti. Bunun uzerine Allah in 

ninieti, se9ilnii§ Mor §alito'yu uyandinp ona §oyle 
dedi: “Git Hiristiyanlara yonetici ol, onlan yon- 
lendir, gu9lendir ve teselli et ki, siirunmesinler ve 

imanlannda sabit kalsinlar." 

Aleksandriya'da, Ariyanus adinda 90k kati ve 
merhametsiz bir yargi9 vardi. Ve Ariyus9ularin 

inancina meyilli idi ve ona tabi idi. Ariyanus, Rab 
Mesih'i Baban’in yarattigini ve boylece Mesih’in 

yaratilmi§ oldugunu soyliiyordu. 

Patrik Athanasiyos’u siirgiin eden, biitiin Mesih 

inanlilarina i§kence ve sikintilar 9ektiren ve bu aci 
siirgiiniin Hiristiyanlara mahsus olmasi i9in emir 
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veren Ariyanus, kendisi gibi iman etmeyenlerin 

hakkinda oldiirme enirini vermi^ti. 

Patrik oliilerin mezarinda inzivaya yekilerek, gece 

giindiiz Allah’a dua ediyor ve aglayarak yalvari- 

yordu, siirgun §iddetinin ve zorlugunun, diger bir 

degi§le gazabin milletinin iizerinden gitmesini ve 

halkimn refaha kavu§masini diliyordu. Qiinkii Hiris- 

tiyanlarin yogu bu haksizliklardan dolayi kaymi§, 

gizli ve karanlik yerlerde saklanniaya ba§lami§- 

lardi. 

Aziz Mor §alito, Hiristiyanlara, ka9mamalari iyin 

teselli oluyor ve Mesih'in yaratilmi§ oldugunu soy- 

lemeleri iy'in zorlayan Aryanus'tan korkmamalari 

iyin onlara destek oluyordu. 

Mor §alito, iyi egitimi ve bilimi sayesinde, ornekler 

vererek halkina onerilerde bulunuyordu. Onlara 

incil'den Yuhanna birinci boliimun ilk ayetlerini 

dikkatlice okumalanm sbyluyordu: "Ba^langnjta 

soz vardi. Soz Tann ile birlikte idi ve Soz Tann idi. 

Ba§langi£ta O, Tann ile birlikte idi. Her §ey O'nun 

araciligiyla var oldu ve var olan hiybir §ey O'nsuz 

olmadi” (Yuhanna 1:1-3). 

Hiristiyanlan bu kutsal sozlerle te§vik edip bilgi- 

lendiren Mor §alito, ebedi ve ezeli olan Ogul’un 
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yaratilnn§ oldugunu soyleyen Ariyanus’un bir kafir 

ve bu sozlerin de buyuk bir kiifiir oldugunu soy- 
liiyordu. ilahi sozleriyle bir yandan Hiristiyanlara 
destek olurken, bir yandan da inanmayanlann 
biiyuik bir kismi, onun ogreti^leri sayesinde geryegi 
kavrayip ona inanarak vaftiz olup onun araciligiyla 
ger^ek ya§ama kavu§tular. 

Inanmayanlar, durumu Ariyanus’a bildirdiler. Ari- 
yanus bunu i§itince, gazap ve kinle doldu, asker- 
lerini gondererek Mor §alito’yu kelepy'eleyerek 
huzura getirmelerini emretti. Mor §alito gelir 
gelmez onu sorguya ^ekmeye ba§ladi: “Sen neye 

inaniyorsun?” Aziz cevap verip dedi: “Baba, Ogul 
ve Kutsal Ruh’a inanip iman ediyorum." “Baba 

kim, Ogul kim, Kutsal Ruh kimdir" diye sordu. 
Aziz cevap verip dedi: “Baba; biitiin yaratiklann 
ve yaratilmi§larin Rabbi'dir. Ogul; Baba nin keli- 
mesidir, O ki, turn diinyadaki varliklari yaratan ve 
esas temellerini kurandir. Kutsal Ruh; ya§amdir ve 
ya§am verendir. Bu ii^liik tek cevher, tek irade ve 

tek tabiattir.” Ona “bu nasil olur, tabiatin iiy si fat i 

tek olur mu” diye sorar. Mor §aIito cevap vererek 

dedi: “Ate§e bak, parlaktir, isisi var ve yakicidir, 
ayni §ekilde giine§ de tektir. Senin aklin, ruhun, ve 

kelamin vardir, fakat sen tek bir ki§isin.“ 
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Bu ayikhmalar iizerine Ariyanus susar. Bu arada 

Snibrus adinda Ariyus taraftarlarindan bir ki§i; 

“Kelam, yani soz Tann’mn yaratigidir. Ama yar- 

miha gerilenin, olenin ve dirilenin kim oldugunu 

bana ayiklayabilir misin” diye sorar. 

Mor§alito, “yalniz tabiatta Allah degil” dedi. Qar- 

miha, eleme ve oliime sonsuz ogul tahammiil etti, 

fakat bizden alinan tenle degi§medi, Tanriligi 

(Ilahiyeti) o tender) ayrilmadi, elem, oliim ve yar- 

miha tahammiil ederken, Tanriligi O’nun eleminde 

O’nunla kaldi ve mezardan dirildi, O'nunla gokler 

gogiine yiiceldi ve O'nunladtr ve O'nunla kala- 

caktir.” 

Ogretimiyle biryok ki§iyi imana getireceginden 

endi§elenen Ariyanus, onun hemen cezaevine kon- 

masint buyurdu. Aym giin Mor §alito’yu tekrar 

huzuruna getirmelerini buyurur. Bunun iizerine Mor 

§alito huzuruna el ve ayaklari kaltn kelepyelerle, 

boynunda demir tasmayla getirilir. Mor §alito'ya, 

“Ogul’un Allah’in yarattigi olduguna iman et, seni 

tiim i§kencelerden muaf tutup liderin olan Atha- 

nasiyos’un tahtini verecegim” demesi iizerine 

Aziz Mor §alito, “Ha§a! Ben ki, diinyevi ve geyici 

zaman ugruna kiifiir edip Allah’in Oglu'na yara- 

tilmi§ diyeyim. Ogul Baba’nm tabiatindan degil 

desem, Allah'tan ve O'nunla olan ya§amdan uzak- 
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la§mi§ olurum. Bana 9'ektirecegin tiim i§kenceleri 

biiyiik bir sevin^le kabul ediyorum” dedi. 

Ariyanus bunu i§itince, ofke ve hiddetle Mor 
§alito’nun yiiz iistii yere yatiribp kirba^lanmasi 

emrini verir ve kaburgalari goriiniinceye kadar 
kirbaglanir. O kadar ki, yiiriidiigiinde kam bede- 
ninden su gibi akiyordu. (^elik §i§leri ate§te 

kizartip biitiin viicudunu yakip dagladilar ve olii gibi 

yere yigilana kadar, kizgin bir §i$i bedeninde 

biraktdar. Bedeninden etrafa, firinda yakilan ^ali 

9irpi kokusu gibi koku yayiliyordu. Aziz Mor §alito 
biitiin bu i§kencelere tahammiil ediyordu. Bu 
i§kencelerden 9ektigi agrilarin hafiflenmesi iyin 
yiiksek sesle, “Ey Allah’in Oglu Rab Isa Mesih, 
bana gii5 ver, firina atilan Hananya’nin gocuklarma 

yardim ettigin ve onlarin dii§manlanm utandirdigin 
gibi, bana yardim et” diye yalvanyordu. 

O anda Allah’in giicii onun iizerine indi, biitiin 
i§kencelerden ve yaralardan kurtardi. Tekrar yargiy 
onu cezaevine atmalanni buyurdu. Gece yansi 

cezaevine girdiginde onun iizerine bir nur parladi, 

Rab cezaevinin tavani a9ilsin diye buyurdu ve aziz 

gordii ki, gok a^ildi ve Rab Mesih in yiiziinun nur 

i9inde parladigim gordii, yer ve gok O nun gdrke- 
miyle doldu. Ve o nurun iy'inden bir ses ona, 

“gii9len ve kuvvetli ol ey kulum §alito” dedi. “Seni 
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Allah’in hazinesi iizerine yetkili kildim, senin 

tenini yardim akan bir memba yapacagim, her tiirlii 

illet ve hastaliklarin iizerine seni yetkili kildim. Her 

iki alemde benden ne dilersen istegin kabul edile- 

cektir. Ismin sana tamklik ettigi gibi seni musallat 

kildim (Ismi §alito, yani musallat demektir.) Her 

tiir hastaliga §ifa vermen igin seni yetkili kildim. 

Ve sana yeni ya§amin bilgeligini ayiklayacagim. 

Ve Cennette seni tamam ve biiyiik yapacagim." 

Kurtaricimizdan bunlan i§iten Mor §a!ito, giiylendi 

kalkip dua etti ve orda tutuklu olanlari teselli et- 

mege ba^ladi. Onlara, “Karde§lerim, hepiniz Ari- 

yus ve inancini inkar edin, ret edin, Allah in 

Oglu’na iman edin, giinkii babasiyla ayni ozdendir. 

Baba, Ogul ve Kutsal Ruh tek bir Allah'a iman 

edin” dedi. 

Aryanus, Mor §alito'nun oniinde zayif yenik dii§tu. 

Ve bir daha onu rahatsiz etmeye cesaret edemedi, 

yiinkii ondan korktu. Mor §alito’yu o vilayetten 

Misir Aleksandriyasi'na kovmalarim buyurdu. 

Segilmi.^ Aziz o ilden yikip kendi memleketinde, 

Misir yoresinde ve her yerde insanlan imana q:a- 

girip putlari kinp putlara tapanlari imana getiri- 

yordu. Biitiin sapiklari, kafirleri ihtar ve tembih 

ediyordu ve her giin Rab Mesih onu vahiy ve ili- 
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yetlerle sevindiriyordu. Her tiirlii mucize ve hari- 

kalar yapiyordu. Tiim gizlilik ve gelecekleri ayikh- 

yordu, Mor §alito'nun tahammiil ettigi i§kence ve 
acilara kim §a$maz! Kay kez daglanmi§, kay kirbay 

yemi§, hepsinde de Rab’bin sevgisi ugruna bir §e- 
hit ve ikrarci gibi tahammiil etti. Ve iki odiil ka- 
zandi, biri inzivali ya§amiyla, ikincisi sabirla ta¬ 
hammiil ettigi i^kencelerle §ehitlik odiiliinii kazan- 
di. 

Onun duasina, orucuna, uyamkligma ve aglayi§ina 

olyii yoktur. Giinlerden bir gun, Aziz Mor §alito, 

Misir yoresinde putperestlikte yok kati bir koye 
gider. Koydekiler onun killik kiyafetini goriince 
onunla alay edip giildiiler ve sovdiiler. Kendisi hiy 
ses yikartmadan ve rahatsiz olmadan, geryek 
imana gelmeleri iy in Rab Allah "a yalvariyordu. Rab 

Allah onlarin liderini bir uyuz hastaligiyla vurdu, bu 

hastalik ayaklanndan ba§ina kadar bula§ti. Arka- 

da§lari bu durumu goriince endi§elendiler, ko§up 
hepsi Mor §alito’nun ayaklarina kapandilar ve 
uyuz hastaligina yakalanan bu liderlerine merha- 
met etmesini rica ettiler. Mor §alito onu yagla 
meshetti ve hemen hastahgindan iyile§ti. Orda 
onun yanina getirdikleri ye^itli hastalan da iyile$- 

tirdi. O koyiin halki biiyiik - kiiyiik hepsi imana 

gelip onlari vaftiz etti. Vaftiz olanlarm sayisi 530 
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kadardi. Onlara Rab Mesih’in ya§amini ve gei^ek 

iman kanununu ogretti. 

Misir ve Iskenderiye yoresinde mucizeler ve hari- 

kalar yapip insanlan imana getirdikten soma, 

Fahumiyos’un Manastirina gitti ve onu buytik bir 

sevgi ve co§kuyla kar§iladilar, orada be§ yil kaldi. 

Giinliik dua kitabi (Shimo) ve Kutsal Kitap’i ezber- 

lemi§ti. Ve orada §eytan tarafindan denenmekte 

olan bir adamda buyiik bir mucize yapti. Bu adam 

90k i§kence goriiyordu ve elbiselerini di§leriyle 

ynlip par9aliyordu, ellerini kollanni di§leyerek 

kendi etini yiyordu, kendini ta§larla doviiyor ve 

insanlara saldinyordu. Mor §alito onu gorunce ona 

merhamet etti, yanina yakla§arak onda ya§ayan 

§eytan’i azarlayarak ondan yikardi ve Rab Isa 

Mesih adiyla onu iyile§tirdi. 

Bu olayi goren karde§ler §a§ip kaldilar, onlarin 

iizerine de dua etmesini istediler ve onu buyiik 

saygiyla kar§iladilar. Onlan bereketleyerek korun- 

malan iyin Rab Mesih’e teslim etti. Aziz, ona a§iri 

saygi ve sevgi gosterdiklerini gorunce Nitiya 

dagina gitti, orada bir inagara buldu i^-ine girdi ve 

hiy kimseye goriinmeden on yil o magarada ya§adi. 

Geyimini hurma filizleri ve otla saghyordu, ba§ka 

hiybir §ey yemezdi. 
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§eytan, Azize kanji kay tane deneme ve sava§lar 
ba§latt 1, ama hiy birine yenilmedi, ka^ tane valiiy 
ve riiyalan Allah’tanmi§ gibi bna gostermi§, ama 
hi^ biri ona tesir etmedi ve kendisi sakin bir halde 

magarasindan ayrilmadi. 

Gunlerden bir gun Aziz gece yarisi duasinda iken, 

§eytan ona yerden goge kadar dikilen bir direk gibi 
gdriindu. §eytan, Ermi§ Azize, “evrenin nuru isa 
Mesih benim. Senin hakkini vermek iyin geldim, 
kalk bana secde et ki, goksel cenneti sana miras 
edeyim" dedi. Aziz Mor §alito, yiiziine bir ha£ 
i§areti yaparak Rab Mesih’in ismini andi ve 

melunu susturarak, “seni inkar ediyorum ey 

antihristus, sen hiiziin dolu karanliksin, evrenin 
nuru degilsin.” Ve §eytan’a kar§i bir ha£ i^areti 
yaparak, “Rab rulisal agziyla seni havaya tutup 
yok etsin" dedi. Hemen duman gibi havaya uyup 
gitti, “Of senden ey Mor §alito” diyerek kayboldu. 

§eytan, daha sonra bir gurup cinle tekrar gel ip 
Azizi merhametsizce doverek old gibi yere ser- 

diler, artik hareket edecek hali kalmaim§ti. Ertesi 
giin Rab Mesih ona gdriindu, onu teselli ederek, 
“Ben daima seninleyim, korkma ey kulum §alito" 
dedi. Bu §eytamn deneme ve sava§larim ge^irdik- 
ten sonra, kendisi duada iken onun iizerine bir nur 

parladi, Rab Mesih’in yuziinii gordii, ilalii bir giiyle 



doldu, sonra orada iki gun iki gece kaldi olanlan 

anladi ve Rab Allah’a hamt etti. 

Yine giinlerden bir giin, Ariyanus’un munafikligmi 

du§iiniirken, “ya bu kotii dii§iincesini biitiin diin- 

yaya ekerse” diye dii§unceye daldtgtnda, ilahi bir 

gdriinum gordii: Diken, koru ve deliceleri ate$ 

sarmt§, alevler iyinde yaniyorlardi. Gokten bir ses 

ona, "Bu yanan diken, koru ve deliceleri gorii- 

yorsun, bunlar Ariyanusyularm inan£ ve egitim- 

leridir, boylece yer yuziinden yok olup helak olu- 

yorlar” dedi. 

Bunlardan sonra Aziz o magaradan yikip orada 

bulunan karde§lerin arasina katildi, az bir zaman 

orada kaldiktan sonra, Allah tarafindan ona iyi 

kamil bir adamin gelecegi bildirildi. Bu iyi ve kamil 

adam, ya§li Avgin idi. Faziletiyle ve mucizeleriyle 

Petrus gibi idi. Mor §alito yetmi§ arkada§lanm 

yagirarak onlara, “gelin bu ya§li Azize ogrenci 

olalim, o da bize ogretmen ve lider olsun ve onunla 

doguya gidip aldatici ogretimi ve deliceleri sokiip 

yerlerine iyi tohum olan Rab'bin Incil’ini ekelim" 

dedi. Hepsi kalkip ya§l 1 Aziz Mor Avgin'i 

kar§iladilar, onun oniinde diz ^oktuler ve kendisi de 

onlan sevinyle kabul etti. Birbirlerini Mesih’in 

sevgisiyle optiiler. 
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Ya§h Avgin onlara, "Biliyor musunuz karde§lerim, 

dogunun her tarafinda §eytan’in tohumu ve aldatici 
egitimi vardir. Kalkin, gidip aldatici egitimi sokiip 
kaldiralim ve yerine gergegin ogretimi olan Rab bin 

Miijdesini ekelim" dedi. Hepsi bir agizla, “senin 
dedigin gibi olsun, Rabbin istegini yapalim” dedi- 
ler. O anda hepsi diz gokerek dua edip onlara 

yardim etmesi igin Allah'a yalvardilar, yiizlerine 
hag i§areti gekip yola koyuldular. Yiiruyerek Nu- 
saybin'e vardilar. Nusaybin'in yakininda bulunan 

Mo§og Nehrine indiler. Zalo denilen Nusaybin'in 

giineyinde bir yerde konakladilar. Az bir zaman 
sonra izlo denilen daga giktilar ve orada kendi- 
lerine odalar in§a ettiler ve onlarda oturup ibadet 
ve inzivaya gekildiler. O dagda iig yil ya§adiktan 
sonra, Nusaybin halkina veba hastaligi bulaijti ve 
her giin oliim Melegi onlardan bin ki§i ahp gotii- 
riiyordu, oliiyorlardi, ekseriyeti Putperestlerden idi. 

Sonra bir giin Mor §alito kendi odasinda iken ona 
bu hastalikla ilgili bir riiyet gdriindii, ba§larina 
neler geldigi agiklandi ve aym gece Mor Avgin'e de 

goriindu. Aziz Mor §alito, Mor Avgin'in yanina 
gidip gordiiklerini ona anlatti. Mor Avgin de ona 
“aynisini ben de gordiim" dedi. Mor Avgin Mor 

§alito'ya “kalk oglum, Nusaybin'e in ve orada dua 

et, giinkii Allah'tan bana ilham edildi ki, senin 

dualannla bu hastahk duracaktir" dedi. 
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Mor §alito Nusaybin’e giderken, Nusaybin’in ya- 

kin yevrede agiama ve feryat sesleri i§itti. Nu¬ 

saybin’e girdiginde ofke ve gazap Meleginin elinde 

ate§ten bir kili^ ve kanla boyanmi§, ve merha- 

metsizce insanlari bozup oldiiriiyor, sayisiz ceset- 

leri yere seriyordu ve hepsi de putperestlerden idi. 

Mor §alito §ehrin ortasinda diz yokiip biiyiik bir 

hiiziin ve gozya§lariyla dua ederek Allah’tan §u 

dilekte bulunuyordu: “Ey merhameti 90k olan Rab, 

bu halktan, bu ofke ve oliimii durdurmani diliyorum, 

Davut peygamber zamaninda Kudiis’te durdur- 

dugun gibi, §imdi de kulun sana yalvardigi iyin bu 

olumleri durdur.” 

O anda duasi i§itildi ve goz ya§lan kabul edildi. 

Gozlerini yukan kaldirarak bakti ki, ofke Meleginin 

erkek ve kadin sayisiz ki§i oldurdiigunii gordii. 

Aziz Mor §alito oliim Melegine, “kdicim kaldir ve 

kinma koy ve ka9 git, yunkii ben Rab Allah'tan bu 

§ehir iyin dilekte bulundum ve Rab da dilegimi 

kabul etti ve bu §ehri elime teslim etti. Bundan 

boyle onu bozmaya yetkin ve saltanatin yoktur" 

dedi. Ve o saatte oliim Melegi birakip gitti, ondan 

sonra artik bir can bile almadi. 

Sonra §ehir lialki hepsi gelip Azizin ayaklanna 

kapandi ve o da onlarm iizerine dua etti. Ondan 
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dilediler ki, hastalarin iizerine de dua etsin, biitiin 
9e§itli hastaliklara tutulanlari yanina getirerek on- 

larin iizerlerine dua etti ve hepsi iyile§tiler. Ve o 
saatte bin yimii ki§iyi iyile§tirdi. Ciizamlilar te- 

miziendi, korlerin gozleri gordii ve kangren olan bir 
kadmi (doktorlar 90k $aba harcami§ fakat 9are 

bulamami§lardi), Aziz onu da iyile§tirdi. Cine 

tutulmu§ delileri iyile§tirdi. Boylece Nusaybin'de 

gorevini bitirdikten sonra tekrar eski odasina don- 

dii, biiyiigii olan Mor Avgin'in yanina Izlo dagina 
vardi, Allah'ina ^ukiirler sundu, ki, azizlerini yii- 
celtip tiim kullarim §ereflendiriyor. 

Mor Avgin'in se9ilmi§ ogrencileri ellerine su testi- 

leri ahp yollara 9iktilar, yollarda gelip ge9enlere su 

veriyorlardi. Mor §alito da yorgunlan rahatlatip 

yoldan ge9en susami§lara su ^iriyordu. Bir gece 
Mor §alito dagda yiiriirken bir yilan ayagini soktu, 
Aziz de degnegiyle onun ba§ina vurup ezdi ve ona, 
“Neden cesaret edip beni isirdin ey lanetli? Rab- 
biniiz Isa Mesih bize yilan ve akrepleri ve biitiin 
dii^man hayvanlan ezip basmak i9in bize gii9 ve 

yetki verdi ve hatta olUm zehiri bile i9ersek bize 

zarar vermez” dedi. 

Mor §alito izlo ya^arken, mucizeler yapan Mor 

Avgin'i idareci Balkan ve 9oban se9tiler. Say- 
gideger Mor Yakup’u da Nusaybin iy'in Metropolit 
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seytiler. Mor Yakup Nusaybin’de bir kilise in§a 

etmegi dii§iindu ve ya§h Mor Avgin’e dam§mak 

iyin yanina 9ikti. Yanlanna Aziz Mor §alito’yu da 

yagirdilar ve konuyu ona anlattilar. Uyii duaya 

ba§layarak Allah’in oniinde diz gokerek O’ndan 

dilediler ve O’nun istegi gibi olmasini istediler, 

sonra her U9U dagdan inip kilisenin in§a edilecegi 

yere geldiier. Orada kendilerine gdriinen Melek, 

Allah’in ovgiisu 19in biiyiik bir mabet in§a etme- 

lerini, Siileyman’in in§a ettigi Mabetten daha 

biiyiik ve geni§ olmasini soyledi. Melek bir taraftan 

olytii, obiir taraftan Mor Yakup ve Mor Avgin, her 

iiyii birlikte in§a edilecek mabedin d^iisunii uzun- 

lamasina ve geni§ligine aldilar ve in§a etmege 

ba§ladilar, Rab Isa Mesih de onlara kuvvet veri- 

yordu. In§aati bitirdiklerinde Azizler 90k sevin- 

diler. 

Yine Aziz Mor Yakup Cudi daginda in§a ettigi 

rnabedi takdis etmek i9in gitti. Null Peygamberin 

gemisinin kondugu yer, beraberinde Mor §alito'yu 

ve Mor Avgin’i ve yanlannda bulunan biryok 

karde§ de gdtiirdii. Yolda giderlerken dagin ete- 

ginde bulunan Serguga adinda bir koye vardilar. 

Yiiriimekten yoruhnu§lardi, biraz dinlendiler. Ya- 

kinlarda sik aga9larla kapli bir orman vardi, yor- 

gunluklanndan biraz istirahat ettikten sonra iki 

karde§ odun kesmek iyin o ormana geldiier. Orada 
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bir ejderha vardi (uzunlugu 26 metre, geniijligi 5 

metre, agzi ise 2 metreden daha biiyiiktu, agzin- 
daki di§leri I metre kadardi, gozleri her biri bir 

borazan gibi idi). Ejderha onlari gordii, onlardan bir 
tanesini kapti ve derhal onu yuttu ve kay'ip sak- 
landi. Diger gen^ ejderhanm nereye girdigini gordii. 
Gidip bu olayi Mor §alito’ya §oyle bildirdi: 

“Karde§imin olumiiyle iizerime gelen ve tattigim 

bu sikintiyi bugiin size bildiriyorum.” Bunlart i§iten 
Mor §alito, 50k iiziildii, ^ocuga, “gel ejderhanm 

girdigi yeri bana goster, onu kurtaraynn" dedi. 

Gittiler ve ona yeri gosterdi, Mor §alito dua ederek 
Rabbinden ejderhanm yuttugu bu ^ocugu kurtar- 

masim istedi ve dedi: “Ey Rab Isa Mesih, Yunus 
Peygamberi baligin linden kurtardigin gibi, Dani- 
yel'i aslanlar kuyusundan kurtardigin gibi, bu 

^ocugu da kurtar. Dul kadinin biricik oglunu, 
Yuoro§'un kizini, ve Eliazar'i mezardan ^aginp 

dirilttigin gibi, boylece bu 50cugu bu ejderhadan 

kurtar ve onu dirilt.” 

Mor §alito o ejderhaya, “sana soyliiyorum ey 

lanetli ejderha, i^ocugu ^lkar" dedi. Ejderha, Azizin 
sesini i§ittiginde, iirkiip deliginden §ikti ve 90cugu 

kusarak olii halde Azizin ayaklan online atti. Ve 

ka^mak istedi, Aziz onu lanetledi ve ejderha 

patlayip oldU. 
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Aziz Mor §alito ^ocugun bedenine yakla§arak 

onun yaralanna yag siirdii, ^ocuk dirilip kalkti ve 

ko§arak Azizin ayaklarina kapandi. Obiir karde§ 

bu olanlari gdriince hemen koye ko§arak olup 

bitenleri kdyliilere anlatti. Koy halki buytik kii^iik 
herkes oraya ko§up bereketlendi. O koyiin hepsi 
Putperest idi. Azizler bu olaya 90k sevindiler. Mor 
Avgin, Mor §alito ve Mor Yakup koye giderek 
onlari vaftiz ettiler, Mesih’in ten ve kanina i§tirak 

ettiler ve onlara ger9ek inanci ogrettiler. Yanla- 

nnda iiy giin kaldiktan sonra, onlari tembih ettiler 
ve mabedi takdis etmek i9in daga yiktilar. Koy 
halkindan bazilari da Azizlerle beraber gitti. Mor 
§alito’nun dirilttigi olii de onlarla gitti. 

Mabedi takdis edip tekrar yerlerine dondiiler. 

Dirilen geny de onlarla beraber manastira gitti. Ve 
Mor Avgin ona, Ahi More ismini verdi. Gen9, Mor 

§alito'ya ogrenci oldu. Ahi More, zor i§lerle, fazilet 
ve ermi§ligin i§leriyle, dua, oru9 ve rekatlarla 
Rab’bini fiilleriyle begendirdi. Mor §alito’nun izlo 
daginda ibadetini tiim ya§ami boyunca bitirmesi 
iyin kafasina yerle§tirdi. Ya§li Avgin bu mucizeyi 
obiir karde§lere de anlatti. Sonra o karde§ler Mor 
§alito’ya 90k hiirmet ve saygi gosteriyorlardi. 

Kendisi gece onlardan ka9ti 9iinkii hiirmet ve saygi 
edilmesini istemiyordu, gece kalkip kitabim tor- 
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basina koyarak gizlice gitti, giinkii §eytan'in onu 
i§inden alikoymasindan korkuyordu. 

Mor §alito izlo dagindaki manastirindan yikarken 
Allah'in oniinde diz 9'bkerek §oyle dedi: “Ey Rab 
Isa Mesih, yiiruyu§iimii ve yollanmi diiz et ve 
bedenimin korunacagi yeri sen bana goster, sevgin 
i^in diinyayi, mail ve methi terk ettigimi de bilir- 
sin." Duasim tamamladiktan sonra, onun iizerine 
bir nur parladi ve ona, "Bet Zabday (iDiL) yore- 
sine git ve §abo denilen dagda kal, bundan sonraki 
giinlerini orada tamamla” dendi. Aziz ayaklannin 
iizerine bir ha9 i§areti yaparak Allah'in ona emret- 
tigi yere gitmek iizere yola koyuldu. 

Biiyiik kasabanin yaninda bulunan Dicle nehrine 
vardiginda, kuzey yoniine dogru bir mil kadar uza- 
ga, saga sola bakti, hig kimseyi gormedi. Yiiziine 
bir ha^ i§areti yaparak Dicle nehrinin suyu iizerine 
yiiriimeye ba§ladi, tipki Simon Petrus'un su iize- 
rinde yiiriidiigii gibi. Boylece Mor §alito Dicle 
nehrini ge9ti ve §abo denilen daga ula§ti. 

Orada dar bir magara buldu, i9eri girip orada ya- 
§amaya ba§ladi. Ki§larm 90k sert ge9tigi burada 
Ruhsal faaliyetlerine ba§ladi. I9inde bulundugu ye- 
rin agzim kapatirdi, giine§, ay ve yildizlan gorniez- 
di, ne de gok yiiziinii goriirdii. Bir iki ay yemeksiz 
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kalirdi, ne doyum, ne de teselli bulurdu. Karla 
kaplamrdi, buz ve sogukla ba§ ba§a idi. §eytan bu 
Azizi ne sava§la ne de kibirlikle yenmiyecegini 
goriince, ona eziyet edip bu ibadetinden alikoymak 
iyin bir firsat buldu. Azizin bulundugu yere yakin 
Marnesef adinda putperest bir koy vardi. §eytan'in 
ve ona taptiklari putun adina kurulinu§tu. Bir gun 
puta taparlarken, putun iyindeki §eytan onlarla 
konu§arak §oyle der: "§u yakinmizda Nasirali 
Isa’nin ogrencilerinden biri ya§iyor ve beni siirekli 
siki§tinp rahatsiz ediyor. §ayet onu doviip, kov- 
mazsaniz, koyiinuzii bozacak ve beni de tahrip 
edecektir.” 

Bunun uzerine, biitiin o koydekiler ellerinde kiliy ve 
sopalarla onu aramaya yiktdar. Ofke ve kinle Aziz¬ 
in yanina vardilar, onu dovdiiler, i§kence ettiler ve 
onu yan olii biraktilar, canstz bir olii gibi yere 
serdiler. Onlar oldiigiinii ve onda nefes kalmadisini 
sanarak gittiler. Ve seving iyinde putlanna tap- 
maya ba§ladilar. 

Onlar Mor §alito’nun yanindan gittikten sonra, 
Allah’in Kayrasi (inayeti) onun uzerine indi. Rab 
Mesih onun yanina geldi ve yaralarini pansuman 
etti, agrilanni dindirdi, onu teselli etti. Aym o gece 
Rab Allah gazap melegini elinde ate§ kilici ile 
gonderdi ve o koye veba hastaligini bula§tirdi ve 
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Milan merhametsizce vurdu. Kdydeki birine gece 
iiyada goriindii. "Bu veba hastaliginin size bula§- 
na nedeni, kulum §alito'ya yaptiginiz i§kence ve 
zarardan kaynaklanmaktadir. §ayet onun yanina 
gidip duasini almazsaniz, bu hastaliktan kurtula- 
mazsiniz’' dedi. 

Sabah daha giin agarmadan biiyiik kiifiik hepsi 
Mor §alito'nun bulundugu yere gittiler ve onlan 
affetmesi i^in ondan rica ettiler. Aziz Mor §alito 
Rabbine benzemek isteyerek, 9armiha gerildiginde 
Rabbimiz Isa’nin kendisini ^armiha gerenler i^in 
dua edip, merhamet diledigini hatirlayarak, koy 
halkinin lizerine dua ederek onlara, “Selametle 
gidin, Rab bu ofkeyi ve hastaligi sizden ge^irsin" 
dedi. Onlar kendilerini affettigine inanmayarak Mor 
§alito'nun onlarla birlikte koylerine girmelerini rica 
ettiler. 

Aziz kalkip onlarla koye gitti ve onlarin iizerine 
dua etti ve o oldiiriicii hastaliktan kurtuldular. Ve 
aym o giinde, ona taptiklan o putu yere vurup 
kirdilar, sonra Aziz Mor §alito'nun ayaklarina 
kapanarak onlara inancini anlatmasi iyin yalvar- 
dilar. Vaftiz edilmelerini ve Allah'a yakla§malarini 
istediler, hemen Aziz Mor §alito, Muveyle ko- 
yiinde olan dostuna yanina gelmesi i^in haber 
gonderdi. Dostu haberi ahr almaz hemen geldi. 
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orada bir vaftiz yeri kurdular ve onlari Baba Ogul 

ve Kutsal Rub adina vaftiz edip, imana getirdiler. 
Hastalanm iyile§tirdiler, boylece Mor §alito’nun 
nami biitiin yoreye yayildi ve dag yamacinda 
bulunan biitiin koylerin hepsi onun yanina gelip 
vaftiz oldular ve Hiristiyanligi kabul ettiler. Mor 

§alito onlara papaz ve §ammaslar temin etti. 

Aziz, Farzrun adtnda bir koye gitti ve gomulmek 
iizere olan bir olii gordii. Bu koy halki putpe- 
restlikte 90k fanatik idi. Allah’tan ve imandan 90k 
uzak idiler. Mor §alito onlara, "Bu oliiyii diriltsem 
tek Allah’a inanmaz mtsiniz” diye sordu. Onlar, 

"§ayet oliiniin dirildigini gorursek, onu ya§atan tek 
Allah’a iman edeceyiz, O’na secde kilip, Onun 
dt§tnda ba§ka birini ne taniyacagiz ne de tabi 
olacagiz” diye cevap verdiler. 

Aziz, oliiniin naa§ina yakla§arak iizerine bir hay 
i§areti yapti ve Rab Isa Mesih’in adini anarak, o 
anda oluyii diriltti. Koy halktyla konu§maya 
ba§layan olii gordiiklerini anlatarak §5yle diyordu: 

"Obiir diinyada Krai in ba§tnda nur ve vasif giyin- 

mi§ bir tact vardi ve onun kiirsiisii altinda alevler 
vardi, bu ya§li adatn onun sagtnda durarak 0 
Kraldan beni ya§ama dondiirmesini diledi. Krai 
dilegini aninda kabul etti ve gordiigiiniiz gibi diril- 
dim. Kafir ve putperestlerin hepsinin cehennemde 
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azap yektiklerini ve Hiristiyanlann nur iyinde 
olduklanm gordiim” dedi. 

Kdy lialki o dirilen oliiden bunlari i§itince, hemen 
iman edip vaftiz oldular ve Hiristiyan oldular. Koy- 
de §eytanlarin Ba§i vardi ve onlari tekrar aldatmak 
istiyordu. Mesih’e iman etmelerine kar:ji yikti. 
Aziz Mor §alito, dua ederek §oyle dedi: “Ya Rab 

bu zavalhyi goksel kultiire dogru yiiriit, size ne 

lazimsa siz dilemeden once lazim oldugunu bilir, 
yalniz iyi niyet gormek ister ve istenilen her §eyi 
kendi yamndan hazirlayacak, Peygamberin buyur- 
dugu gibi, Rab ondan korkanlara yakindir, onlari 
duyar ve isteklerini yerine getirir, ve onlari kur- 
tarir.” 

§imdi de Aziz Mor §alito’nun oliimii, gorevinin son 

bulu§u ve oliim giiniinde olan mucizeye deginelim. 

Bir giin Mor Avgin takimindan Muveyle koyiinde 
olan dosto Ahisnoyo’nun hastalandigmi ve oleee- 
gini i§itince, Mor §alito onu ziyaret etmek, sela- 

mini ve duasini aimak istedi. Mor §alito Dicle 

Nehrine vardiginda, Nehrin dalgalarla bogu§makta 

oldugunu gordii. Etrafa bakip bir sal ve kayik bulup 

kar§iya geymek istedi. Fakat bir §ey bulamadi. 
Nehrin uzerine bir hay i§areti yaparak Rab'bi 
yagirdi ve su iizerine sanki yer lizerinde yurii- 
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yormu§ gibi yiiriimeye ba§ladi. Aziz nehrin orta- 

sina vardiginda, Muveyle koyUnden bir kadin onun 

suyiin iizerinde yiiriidiigiinii gordii, testisini birakip 
gidip koy halkina, “Qikin bakin ne buyLik mucize, 
bir adam sanki yerde yiiriir gibi nehirde su iizerinde 
yiiriiyor” dedi. 

Samiriyeli kadinin Rab zamamnda yaptigi gibi, koy 

halkina, “gelin goriin, biitiin yaptiklarimi bana 
soyleyen bir adam var” dedi. 

Sonra Muveyle kdyiin inanli halki Azizin yanina 
geldi. Onu goren kadin: “Su iizerinde yiiriiyen 
adam bu idi, yakla§m onun bereket ve dualanm 
aim" dedi. Aziz, halkin ko§arak yanina geldigini ve 

ona saygi gosterdiklerin goriince, Rab'bin oniinde 

diz 9okerek, “Ya Rab ruhumu al. Qiinkii sayginlik 
yaliniz sana yara§ir” dedi. Duasinm kabul edil- 

digini ve Rab'bine kavu§ma saatinin geldigini 
anladi ve, “Ya Rab sana §ukrederim ki, ya§amimin 
ve faaliyetlerimin sonuna kadar benimle beraber 
oldun. Beni kafirl ikten, putperestlikten yakanp 

ya§am dolu bahgende kuzulannla saginda saydin. 
§imdi ya§amimin sonuna yakla§tigim iyin. bu 

alemde yapnn§ oldugum tiim hata ve giinahlarimi 

inayetinle bagi§la, ho§lugunun ^igini iizerime serp, 
kirliliklerimi yikayip beyazlat, aijik yiizle seninle 

kar§ila§mami sagla ve kim Kiliseye gelip senin ve 
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benim ismimi anarsa, biitiin iyi dilek ve cevabi ona 
ver. Ya Rab hangi yorede, ilde ve memlekette, 
veba hastahgi bulunursa, adini ve benim adimi 
anarlarsa, merhamet dilerlerse, onlarin dualanni 
kabul et ve dileklerine cevap ver. Onlarin iize- 
rindeki otkeyi kaldir. Suyun ate§i sondurdugii gibi, 
veba hastaligim ve ofkeyi onlardan kaldir ve iptal 
et. Her nerede benim viicudumdan bir parga 
bulunursa, orada sava§, yikim ve oliirn olmasin. Ve 
kim ki senin soziin uzerine bir bina (kilise) in§a 
ederse ona yardimim esirgeme. Ve kim benim anim 
igin hayat hikayemi yazar ve okursa, onun ismini 
goksel kralhginda yazmam dilerim. Ve kim kilisede 
benim igin adak veya sunu sunarsa, onun ismini 
goksel meleklerle an Ya Rab. Kim kiliseye gelip 
Sana giivenirse, ona hata ve gunahlarmi bagi§la, 
her kimin hastasi olup da benden §ifa dilerse, 
hastaligim iyile§tir, yaralarina merhem stir, her yo¬ 
re ve yerde dualarinda beni anarlarsa onlarin iize- 
rine bereketlerini co§tur ve onlara merhamet et." 

Bu ermi§ zat, duasini bitirdikten hemen sonra aziz 
ruhunu Rab'bin eline teslim edip vefat etti. Biitiin 
nurlu tiimenler taburlar onun etrafina toplandilar ve 
Kutsal Ruh'un terenniimleriyle o aziz ruhu kar- 
§i lay ip onu Karubim ve Sarafimlerin yanina yiiceltip 
goksel kiliseye gotiirdiiler. Hamd edicilerin arasina 
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kattilar. Peygaber, resul ve §ehitlerin arasina 
gotiirduler. 

Aziz, dua ederken diz 9okmii§tu, etrafindaki in- 

sanlar, dua ettigini dii§uniiyorlardi, onun yiiziinden 
parlak nur parhyordu. Bedeninden buhur ve esans 

kokusu gibi ho§ bir koku geliyordu. Etrafindakiler 
bakti ki, duasi 90k uzun surdii, onlardan bir tanesi 
onun yanina yakla§arak, “Kalk ey peder, kalk 
iizerimize dua et ve bizi bereketle” dedi. 

(^oktan vefat etmi§ oldugunu anlayinca, aci ve 
hasretle aglamaya ba§ladilar: “Eyvahlar olsun ki, 

bizlerden ayrildin, senin bereket ve sohbetlerinden 
eksik kaldik.” Aglama ve feryat seslerinden ora- 
dan ge9en yolculann hepsi onlarin yanina toplan- 
dilar ve 90k sayida insan orada toplandi. (^iinkii 
Aziz Mor §alito’nun vefat ettigi yer idi. Bu yer iki 
memleketin arasi idi. Onun dostu, aglama ve feryat 

sesini i§itince kendisi de gelip agladi. 

Azizin iizerine uziilup dua ettikten sonra, koy halki 
ermi§i alip gotiirmek isterlerken, obiir taraftakiler 
bedenin yanlannda kalmasi gerektigini soylediler. 
Aralarindaki tarti§ma biiyiiyup silahlara sariIdilar 

ve sava§a hazirlandilar, birbirlerini oldiirmeye 

kalki§tilar, sonra Rab Allah Azizin dostunun akhna 
iyi bir fikir koydu. Azizin dostu, “Arkada§lar 
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durun! Nigin birbirimizi oldiirelim, yiinkii kendisi de 
buna razi olmazdi, gel in uzerine hiy yiik ta§imami§ 
bir hayvan getirelim ve Azizin cenazesini onun 
sirtina yiikleyelim. Allah'in ve onun nerede iste- 
dilerse orada birakalim ve bizden hiy kimse hay- 
vanla beraber gitmesin" dedi. Bu tikir hepsinin ak- 
lina uydu ve oyle yaptilar. Sonra bir hayvan getir- 
diler ve cenazeyi sirtina yiiklediler. Hayvan yiirii- 
meye ba§ladi, yiiruyiip gitti ta Azizin kaldigi yere 
dogru yol aldi. Dicle Nehrine vardiginda, sanki nor¬ 
mal yolda yiiriir gibi su iizerinde yiiriiyerek kar§i 
tarafa gegti. Bunu gorenler hayrete dii§tuler. Yolu- 
na devam eden hayvan, Azizin bulundugu maga- 
raya varincaya kadar yol aldi ve magaraya varinca 
oniinde durdu. Aziz'in bedenini ta§iyan hayvan 
melek tarafindan, Aziz Mor §alito'nun ya§adigi 
magaraya varincaya kadar yonlendirilmi§ti. Aina 
melek oradaki insanlar tarafindan goriinmuyordu, 
yalmz Azizin dostu yani bu tikri soyleyen ki§i 
gorebiliyordu. Ve onu o magarada gomdiiler ve 
uzerine biiyiik bir manastir in§a ettiler. Ve bu 
manastira Mor §alito Manastiri ismini verdiler. 

Onun Manastiri guniimiizde yardim kaynagi 
olmu.'jtur. Hastaliklari tedavi edip §ifa veriyor, ona 
umut baglayanlara yardimci oluyor. Daha 90k veba 
hastaligi i^in ve bu hastaliga yakalanan ki§i 1 er, 
Mor §alito'dan dileyip ve ona umut baglayanlar 



aninda Rab'bin ve Azizin yardimiyla bu hastaliktan 
§ifa bulurlar. 

Aziz Mor §alito, doksan be§ yil dokuz ay ya^a- 
diktan sonra Rab'bine kavu§tu, vefat etti. 

“Vefatin esnasinda herkes iyin dua ettigin gibi ey 

Mor §alito, §imdi biz zayif kullarin da, kada- 
setinden dileyip bize, memleketimize ve yurdu- 
muza sulh ve selamet ver. Birlik ve beraberligin 
egemen oldugu bir ortam yarat. Kilisende hizmet 
eden kahin ve diyakoslari Harun’un sinifina 
yerle§tir. Geng ve ya§ldar, erkek ve bayanlar senin 

bayramindan sevinsinler, mutlu olsunlar. Manas- 
tirlarda bulunan rahip ve rahibeleri sana dii§en 
hisseye hissedar eyle. Bu dunyadan goy etmi§ 

inanli dliilerin sana yakin ve bulundugun yerde 
bulunmalanni sagla. Bu ya§am dykiinu yorulup 
yazan, okuyan ve dinleyenlere iyin Rab‘den dile ki, 
hata ve kusurlari bagi§lansin. Hepimiz birlikte Rab 
Allah'a hamd ve §ukiirler sunalim. §imdi ve her 
zaman, ebede dek. Azizin dualari bizimle olsun. 

am in.” 
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“Haqimi alip ardimsira gelmeyen, bana layik degildir..." 

( Matta 10:38 ) 


